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Tokiko eta eskualdeko garapen agentziak erakunde
publikoak dira. Udalek sortutako tresnak dira enplegua
sortzeko, enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta
herritarren bizi-kalitatea hobetzeko asmoz lurraldean esku-
hartzen duten eragileekin lankidetzan.

Xedea
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Ezagutza oinarri 
duten erakundeak: 

prestakuntza, 
ikerkuntza, 
berrikuntza, 
ekintzailetza. 

Herritarrak

EnpresakAdministrazioa

Finantza-
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Lurralde gobernu eredua
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Estalitako biztanleria

Garapen:
33 garapen agentzia, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurralde
historikoetan zehar banatuta.
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33 garapen
agentzia

560
profesionales
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2016ko aurrekontu orokorra: 82.437.757 €

Aurrekontua eta finantzaketa

59%

41%

Enplegua

Ekonomia
Sustapena

Sektore emergente edo
estrategikoen sustapena

Promoción del emprendimientoEkintzailetza sustapena

Servicios a empresas

Enpreseei zerbitzuak

Azpiegiturak

17% 5%

3%

64%

2%
9%

Eusko Jaurlaritza Aldundia
Programa Europarrak Udalak
Bestelako diru-sarrerak Diru-sarrerak arloka
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Biozientziak-osasuna

Energia

Lurraldea

Fabrikazioa eta  
zerbitzu aurreratuak

Esku-hartze eremua

Enplegua

Sektore
estrategiko

eta 
proiektuen
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sustapena

Ekintzailetza
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 Enpresa, langabe eta ekintzailearekin konfiantzazko harremana eta
gertutasuna.

 Lurraldea eta lurraldeko eragileak ezagutzen ditugu.

 Eragileen, pertsonen eta enpresen arteko lankidetza sarea.

 Ikuspuntu holistikoa.

 Ikuspuntu integrala duten ekimenak.

Esku-hartze
ereduaren gakoak
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 Eskualdean landuko diren lankidetza proiektuen definizioa. Bakarka eta taldeka lan eta
pertsona gaitasunak eskuratzea.

 Gizarte berrikuntza: eskualdeko gizarte erronkak: lan-proiektuen definizioa, ekintzailetza
edota enpresa sustapena (erronka hauei erantzuna eman nahian).

 Berdintasun planen definizioa eta martxan jartzea.

 Pertsona helduei arreta zerbitzua, babesik gabeko adingabekoei zerbitzua, inmigranteak…

 Herritarren parte hartzea.

 Eskualdeko garraio publikoa sustatzea.

Lurraldea eraldatzea gizarte-garapenari
eta garapen solidarioari esker
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 Energia, tokiko garapenaren bektore:

 Eskualdeko energia planak diseinatu eta martxan jarri.

 Eraikuntza: eraikinen isolamendua hobetzeko ekintzak,
berokuntza- eta klimatizazio-sistemen berrikuntza, energia
berriztagarriaren sustapena eraikinen teilatuetan, etab

 Mugikortasuna: ibilgailu elektrikoak.

 Energia berriztagarriak toki-mailan sustatzea.

 Energiaren Eraginkortasunerako Programak: herritarrei,
enpresei eta administrazioari zuzenduak. Kontsumo
arduratsuaren alde sentsibilizatzeko asmoz.

 Industria poligonoetan hondakinen kudeaketa.

 Hondakinen balioa handitzea.

 Eskualdeko Agenda 21ren kudeaketa eta garapena.

Energia, tokiko garapenaren bektore
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 Enplegu-eskatzaileei laguntza ematen diegu eta, bereziki, lan-merkatura sartzeko
zailtasunak dituzten pertsonei:

 Tokiko enplegu planak eta proiektuak garatzen ditugu lurraldeko enplegu
aukera zehatzak oinarri hartuta.

 Enpresekin lankidetzan aritzen gara enplegu-aukerak edo proiektuak
antzemateko, langabeei lan-esperientzia emateko xedearekin.

 Eskualdeko pertsonen talentua erakarri eta mantentzeko ahalegintzen gara.

 Hezkuntza-zentroekin lankidetzan aritzen gara ikasleak enpresen aukera eta
beharretara hurbiltzeko helburuarekin.

Gure udalerri eta eskualdeetan
kalitateko enplegua sustatzen dugu
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 Kultura ekintzailea bultzatzen dugu ikastetxe eta unibertsitateetatik.

 Ekintzaileei laguntza ematen diegu prozesu osoan zehar, negozio-ideiaren
garapenetik hasita, negozioaren abiatze eta ezarpenera arte.

 Laguntza-azpiegiturak eskaintzen ditugu: coworking espazioak eta zehazte-
prozesuan dauden edo eratu berri diren enpresa-proiektuetarako inkubagailuak.

 Enpresaren sorrera- eta ezarpen-prozesuan parte hartzen duten eragileen arteko
lankidetza sustatzen dugu.

Enpresa berriak sortzen ditugu
enplegua eta aberastasuna sortzeko
lurraldean
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Enpresen lehiakortasunaren
hobekuntza oinarri hartuta, garapen
ekonomikoa bultzatzen dugu

 Lehiakortasunarekin lotutako beharrak eta hobekuntza-aukerak antzematen
ditugu eta horiei erantzuna ematen saiatzen gara.

 Enpresen lehiakortasunaren hobekuntzan parte hartzen duten eragileen arteko
lankidetza sustatzen dugu enpresei irtenbide erkideak eskaintzeko.

 Lehiakortasuna hobetzeko proiektuak definitu eta abian jartzen ditugu, banaka
edo lankidetzan.
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 Fabrikazio aurreratuarekin lotutako teknologiek eskaintzen dituzten aukeren
inguruko sentsibilizazioa.

 Enpresen gaitasunen eta aukeren diagnostikoa.

 Berrikuntza sustatzeko edo teknologia zabaltzeko proiektuak antzeman eta abian
jartzen ditugu, banaka edo lankidetzan.

Sektore estrategikoen sustapena
Fabrikazioa eta zerbitzu aurreratuak
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 Tokiko produktu eta merkatuen garapena eta promozioa: landa-
garapenerako agentzien eta agentzien sektoreko eragileen eskutik,
honako lanak burutzen ditugu:

 Tokiko elikadura-sistemaren diagnostikoa (ekoizpena,
eraldaketa, merkaturatzea, kontsumoa…).

 Ekoizpenerako dauden baliabideen inbentarioa.

 Elikagaien eraldaketarekin lotutako proiektuak.

 Merkaturatzea eta kontsumoa: eskaintza eta eskariaren analisia
eta komunikabideen azterketa.

 Nekazaritzako elikagaien industriako ETEn lehiakortasuna
hobekuntza:

 Balio-katearen analisia.

 Enpresen arteko lankidetza-proiektuak antzeman eta abian
jartzea eraginkortasuna, berrikuntza eta teknologiaren
zabalkundea oinarri hartuta.

Sektore estrategikoen sustapena
Biozientziak-Osasuna: ELIKADURA
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Sektore estrategikoen sustapena
Aisialdia-entretenimendua-kultura:
TURISMOA

 Eskualdeko jarduera turistikoen plangintza eta koordinazioa.

 Eskualdeko baliabide turistikoak sustatzea:

 Liburuxkak eta bestelako publizitate-materialak prestatzea.

 Merkaturatzea: lankidetzak bidaia-eragileekin eta askotariko erakundeekin.

 Turismo-azoketan eta antzeko ekitaldietan parte hartzea.

 Komunikabideetan agertzea.

 Eskaintza turistikoaren garapen aproposa bultzatzea.

 Baliabideak produktu turistiko bilakatzea (museoak, interpretazio-zentroak, ibilbideak,
bidezidorrak,…).

 Eskualdeko udalerrien antolamendua eta dinamizazioa.

 Eskualdeko eta eskualde gainetiko marka turistikoak bultzatzea.

 Produktu turistikoen seinalizazioa.

 Ekitaldien erakarpena.

 Sektoreko enpresen lehiakortasuna hobetzea: kalitatearen edo teknologien moduko gai
garrantzitsuetan.
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 Eskualde bakoitzeko kultura- eta sormen-industrien sektorea
ezagutzea, horien potentzialak eta beharrak identifikatuz eta
sektorean parte hartzen duten eragileak definituz:

 Lurraldeko balio-katearen analisia.

 Eragileak, enpresak eta erreferentzia-ereduak identifikatzea.

 Sektorearen profesionalizazioa: negozioen kudeaketarako gaitasunak eta eskumenak
garatzea.

 Lankidetza-sareak honako xedeetarako:

 Enpresa txikien onurarako, enpresa traktoreen garapenari etekina ateratzea.

 Enpresen eta ezagueraren alorreko eragileen eta bestelako erreferentziako eragileen
arteko loturak ezartzea.

 Sektoreari balioa gehitzen dioten espazio fisikoak sortzea:

 Coworking espazioak, enpresa-inkubagailuak.

 Erakusketa-espazioak (showroom) eta produktu eta zerbitzuen salmentarako
espazioak.

 Eskariaren estimulazioa.

Sektore estrategikoen sustapena
Aisialdia-entretenimendua-kultura : KSI
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 Merkataritza-jardueren dinamizazioa:

 Hutsik dauden lokalen dinamizazioa: hutsik dauden lokalak betetzeko
jarduerak, lokal horiek jarduera bat garatzeko espazio interesgarri
bilakatuz.

 Kale eta auzoen dinamizazioa.

 Saltokien lehiakortasuna hobetzea:

 Energia-eraginkortasuna hobetzeko diagnostikoak burutzea eta hori
hobetzeko planak abian jartzea.

 Belaunaldi-txandakatzea.

 Ahalduntzea.

 Berrikuntzarako proiektuak garatzea, banaka edo lankidetzan.

Sektore estrategikoen sustapena
Hiri Plangintza eta Birsorkuntza: 
MERKATARITZA
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 Industrialdeak kudeatzea.

 Enpresa-zentroak, enpresa-inkubagailuak eta coworking espazioak.

 Informazio turistikorako bulegoak.

 Ondare industrial eta kulturalaren garrantzia azpimarratzea.

Sektore estrategikoen sustapena
Hiri Plangintza eta Birsorkuntza:
Tokiko garapenerako azpiegiturak
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Blue Lab Lea-Artibai, Inspired by the Blue Economy (Azaro Fundazioa)
Helburua da enpresa-ehuna eta tokiko ekonomia indartzea, diseinu sistemikoan oinarritutako tokiko
garapen-ikuspuntua abiapuntu hartuta eta ekonomia urdinaren printzipioei jarraituz.

Gure Balioak saria (Debegesa)
2010. urtean sortu zenetik, sari honek errekonozimendua eman die Debabarrenan eskualde honen
garapen jasangarria lortzeko beharrezkoak diren gizarte-balioen sustapenerako lan nabarmena egin
duten pertsonei edo erakundeei.

Erretirorako prestaketa-saioak (Goieki)
Gueske eta Goierri Eskolarekin lankidetzan burututako ekimen honen helburua da erretiratzeko
adinean dauden pertsonek gizarte-bizitzan modu aktiboan parte hartzen jarrai dezaten, beren lan-
bizitzan zehar eskuratutako ezaguerak eta esperientzia partekatuz.

Elkarrekin Eraikitzen (Iraurgi Berritzen)
Proiektuaren xedea da eskualdeko bost hezkuntza-zentroek komunean duten behar jakin bati erantzun
partekatua ematea. Horrekin batera gazteriaren artean ekintzailetzaren balioak sustatu nahi dira.

Plasma-Plaza Sortzaile Mugikorra (Oarsoaldea)
Auzolana oinarri duten eskualdeetako ekimenak ezagutzera emateko tresna.
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Ongi etorri! (Tolosaldea Garatzen)
Tolosaldeko herritarren arteko bizikidetza hobetze aldera, Tolosaldea Garatzen ekimeneko immigrazio-
sailak migrazioarekin eta dibertsitatearekin lotutako gaien eskualde-mailako kudeaketa eta eragileen
arteko koordinazioa bultzatzen ditu, besteak beste Ongi Etorri programaren bidez.

Ahalduntze-eskola (Uggasa)
Emakumeen gizarte-antolaketa eta -mobilizazioa bultzatu nahi ditu proiektu honek, emakumeak izan
daitezen emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna benetan eta modu eraginkorrean baliatu ahal
izatea aldarrikatzen dutenak, bizitzaren alor guztietan.

Elkar Erantzunkidetasun Tresna II (Uggasa eta Beterri-Buruntza Udalak)
Enpresetan erantzukidetasun soziala neurtzeko tresna, praktikan antzematen diren hobekuntza- eta
doikuntza-beharrak jasotzen dituena tresna bera kualifikatzeko.

Gizarte garapena
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Eraikin Publikoetako Energia Eraginkortasunerako Proiektuak
(Vitoria-Gasteizko Udala)
Europa Biltzar Jauregia, denboran zehar eraikuntza berdearen adibide aitzindari eta adierazgarria.

Debabarreneko Hiri Garapen Jasangarri eta Integraturako
Estrategia (DUSI) (Debabarrena)
Estrategia honek barne ditu eskualde honen eta metropoli-testuinguruarekin mantentzen duen
harremanaren analisi dimentsioaniztuna, egungo egoeraren diagnostikoa, eragileen eta eskumenen
mapa, eta baita partaidetza-prozesu baten bidez definitutako helburu eta lehentasun estrategikoen
multzoa ere, jarduera-plan bat jasotzeaz gain.

#be circular be goierri (Goieki)
Eskualdean ekonomia konpontzaile eta eraberritzaile bat ezartzeko trantsizioa azkartzeko xedea duen
ekimena.

Eskualdean energia berriztagarriek duten potentzialaren azterketa (Goieki)
Klima-aldaketaren aurkako eskualdeko estrategiaren esparru barruan, azterlan bat burutu da
eskualdeak energia berriztagarriaren sorrerarako duen potentziala ezagutzeko, arreta berezia jarriz
energia minieolikoan, minihidraulikoan, basoetako biomasan eta biogasean.

Energia, tokiko garapenaren bektore
A

b
ia

n
d

a
u

d
e
n

p
ro

ie
k

tu
a

k



Memoria
2016 www.garapen.net

Donostia Smart City proiektuak (Donostiako Sustapena)
Smart City estrategia barnean, hau da, hiriaren garapen jasangarrirako mekanismo
gisa, aurkitzen ditugu REPLICATE, SMART KALEA edo STEEP-en moduko proiektu
enblematikoak. Proiektu hauek eraikin bioklimatikoen edo energia berriztagarriko
instalazioen aldeko apustua egiten dute hirian eta energiaren alorrean garatutako
hiri-proiektuen multzoa osatzen dute.

SmartEnergy proiektu sektorialak (Donostiako Sustapena)
Tokiko klusterizazio eta hiriaren Smart espezializazioaren estrategiaren esparru barruan daude
CLUSTER SMARTENERGY proiektua edota ENERTIC enpresa-zentroa, zero isuri dituen Euskadiko lehen
eraikin adimenduna alegia.

Energia-planak eskualde mailan (Oarsoaldea, Debegesa, Tolosaldea Garatzen eta
Iraurgi Berritzen)
Debabarrena, Oarsoaldea, Tolosaldea eta Urola Erdiko eskualdeetan, garapen-agentziek
eskualdeetako jarduera energetikoaren sustapena eta koordinazioa beren gain hartu dute, Ingurumen
eta Obra Hidraulikoen sailaren laguntza tekniko eta ekonomikoarekin, bai Eskualdeko Energia Planak
burutzeko orduan, eta baita eskualdeko energia-teknikariaren postua sortzeko eta hasierako jarduera-
paketea garatzeko orduan ere.

Energia, tokiko garapenaren bektore
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Hazilan
2014-2020 EAEPE EGIF esparru barruan, ekintza-ibilbide oso bat da, 20 eta 35
urte arteko gazte kualifikatuen lan-mundurako sarrera hobetzeko helburua duena. Hazilan enpresen
benetako beharren identifikazioan oinarritzen da. Behar horien arabera, enpresa-proiektuarekin
inplikatuta eta motibatuta dagoen talde batean sartzeko beharrezkoak diren prestakuntza eta
baliabideak jasoko dituzten pertsona kualifikatuak hautatuko dira.

Txertatu Merkatuan
2014-2020 Gazte Enpleguaren EAEPE barneko proiektua, kualifikazio gutxiko eta prestatzen ari ez
diren 16 eta 30 urte bitarteko gazte langabeei zuzendua, prestakuntza-prozesuetan parte hartzeko edo
lan-zirkuituetan sartzeko aukera izan dezaten. Txertatu Merkatuan proiektuak irtenbide berritzaileak
erabiltzen ditu, parte hartzaile bakoitzaren beharrei erantzuna emateko ahaleginean, bakoitzaren
beharretara egokitutako baliabideak eskainiz eta gizarte-lan barneratzea ahalbidetuz.

Goiaz (Debagoieneko Mankomunitatea)
2009. urtean jaio zen Debagoieneko prestakuntza profesionalaren azoka. DBH eta Batxilergoko
ikasleen artean prestakuntza profesionala sustatzeko xedea du, prestakuntza mota honi izen ona
emateko eta LHko eskualdeko eskaintza prestakuntza-aukera gisa aurkezteko.

Enplegua
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Nagusi proiektua (Enkarterri Berri Zerbitzuak)
Nagusi proiektua langabeak informatika espezializatuaren, gerontologiaren eta
gastronomiaren esparru estrategikoetan kualifikatu eta txertatzeko proiektu integral eta pertsonalizatua
da. Proiektua abian jarri da ELKARLAN: enplegurako prestakuntza-zentro fisikoa irekitzearekin batera.
Lanbideren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Zallako Udalaren finantzazioa duen proiektua.

Urolan Prest (Iraurgi Berritzen)
Prestakuntzaren eta enpleguaren alorreko eragile guztien arteko sareko lankidetza-proiektua. Proiektu
honen lehen emaitza www.urolanprest.eus webgunearen sorrera izan da, Urola Erdiko enpleguaren,
orientazioaren eta enplegurako prestakuntzaren alorreko eragileen eskaintza orokorra eta informazioa
biltzeko xedea duen erreferentziako topagunea alegia.

TeknoGazte 4.0 (Meatzaldea)
Lehen mailako 5. mailatik Batxilergo 2. mailara bitarteko ikasleei eta hauen familiei zuzendutako
proiektua. Mutil eta neska gazteek, baina bereziki azken hauek, etorkizunera begira, enplegagarritasun
handia eta emakumeen presentzia eskasa duten alor teknologikoak, zientifikoak eta industrialak
aukera gisa aintzat hartzea lortu nahi du proiektuak, prestakuntza-ibilbide jakin bat hautatzeko orduan
jarrera-aldaketa bat eraginda.
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Enplegua

Kokatu (Oarsoaldea)
Eskualdeko gizarte-zerbitzuekin lankidetzan garatutako proiektu esperimental honen
xedea da lan-merkatu arruntean gizarte-bazterketa arriskuan dauden emakumeak txertatzea, aurretiko
prestakuntzari, lanpostuko laguntzari eta kontrataziorako laguntzen kanalizazioari esker.

Etxekolan (Oarsoaldea eta Tolosaldea Garatzen)
Etxeko enpleguan edo pertsonen zaintzaren alorrean lan egin nahi duten pertsonei zuzendutako
programa. Euskara-ikastaroak, enplegua bilatzeko prestakuntza, profesionaltasun-ziurtagiria eta
enplegu-poltsa eskaintzen zaizkie. Halaber, etxean lan egiteko pertsona bat kontratatu behar duten
familiei aholkularitza eta lan-bitartekaritza zerbitzua ematen zaie.

Berriro bueltan (Uribe Kostako Behargintza)
Besteren konturako nahiz norbere konturako langile gisa lan-munduan txertatzeko laguntza emateko
proiektu integrala. Proiektua luzaroan lan-merkatutik kanpo egon diren 35 urtetik gorako emakumeei
zuzendua dago: motibazio coaching-a, taldekako orientazioa, ekintzailetzarako tutoretza,
kontrataziorako laguntza ekonomikoak.
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Ekintzailetza

Networking asteazkena: emakume enpresaburuak eta
ekintzaileak harremanetan jarriz (Vitoria-Gasteizko Udala)
Beren kontaktu profesionalen sarea areagotzeko eta ezaguerak eta esperientziak eskuratu eta
partekatzeko interesa duten emakume guztiei zuzenduta dago ekimen hau. Halaber, emakume eta
enpresaburu diren heinean, beren errealitateari buruz hausnartzeko aukera ematen die eta baita benen
enpresetako kudeaketarekin eta plangintzarekin lotutako erabakiak hartzeko alderdi praktikoen eta
estrategikoen inguruko prestakuntza ere bai.

Koopfabrika (Beterri-Buruntza Udalak, Oarsoaldea eta Debagoiena)
Gizarte-ekintzailetza eta gizarte-ekonomia sustatzeko programa. Antzeko interesak dituzten pertsonak
ezagutzeko aukera eskaintzen du, prestakuntza jasotzeko aukera eta proiektu kolektiboak garatzeko
beharrezko baliabideak ere bai (tresnak, co-working espazioak eta laguntza pertsonalizatua).

BIG Bilbao (Bilbao Ideien Gunea) (Bilbao Ekintza)
Ekintzailetza Zentro berri eta berritzailea, hirian enpresa-proiektu bat abian jarri nahi duten pertsonei
zuzendutako baliabide eta ekintzen sarbide nagusi izateko xedea duena.

Getxoklab (Getxolan)
Getxoko alor estrategikoen inguruan (sormenaren eta kulturaren inguruko industriak; kirolaren eta
ongizatearen inguruko industrial; eta turismo kulturala eta wellness-a) ekintzailetza bultzatzeko
prestakuntza-programa praktikoa.
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Ekintzailetza

Getxo Meeting (Getxolan)
Udalerriko ekintzaile eta enpresei zuzendutako hamabostaldian behingo topaketa,
esperientziak partekatzeko eta elkarri inspiratzeko aukera ematen duena. 1. saioa: abenduak 1).

“Wanted” ideia-lehiaketa (Getxolan)
Getxoko Udaleko Gazteria Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikorako sailak antolatutako lehiaketa honek
laguntza ematen du gazteek garatutako proiektuak abian jartzeko, finantzazio falta, aholkularitza teknikorik
edo orientaziorik eza edo bestelako arrazoiak direla eta errealitate bilakatzeko zailtasunak dituzten proiektuak
alegia. Orotariko proiektuak aurkez daitezke, betiere Getxoko gizarte-, ekonomia- eta kultura-bizitza
aberasten laguntzen badute: antzezlan txikien produkzioa; film laburrak burutzea; erakusketak; enpresa-ideiak;
lehiaketak antolatzea; webguneak, blogak eta antzekoak sortzea; ikastaro edo lantegien moduko hezkuntza-
aisialdiko jarduerak; gizarte-interesa duten gaietan sentsibilizazioa areagotzeko proiektuak; hitzaldiak; etab.

Ekintzaileentzat gomendatutako liburuak (Iraurgi Berritzen)
Urola Erdiko ekintzailetza-mahaiak –hezkuntza-zentroak, Iraurgi Berritzen, Urkome landa-garapenerako
elkartea eta Urolab ekintzaileen laborategia barne dituena– liburu bat bildu eta argitaratu du, non enpresa bat
sortzeko orduan ager daitezkeen arazo eta erronkei erantzuna emateko ekintzaileen interesekoak izan
daitezkeen hainbat liburu aipatzen diren. Horrez gain, Azkoitiko, Azpeitiko eta Zestoako liburutegiek
ekintzailetzarekin lotutako materialak eta liburuak dituen espazio bat eskaintzen dute.

Mungia sortzailea (Mungialdeko Behargintza)
Proiektuak hainbat jarduera barne ditu eskualdean enpresen sorrera sustatzeko xedearekin, betiere sormena
erabiliz aberastasunaren eta garapen profesionalaren elementu bultzatzaile gisa.
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Enpresa

Hiri Laborategia (Vitoria-Gasteizko Udala)
Programa honek hiria jartzen du proiektu teknologikoren bat duten eta ingurune
errealetan erakustaldiak burutu nahi dituzten enpresen eskura.

Itun Berdearen Komunitatea - Iraunkortasunaren aldeko enpresa eta antolakundeak
(Vitoria-Gasteizko Udala)
Itun Berdea ekimena sortu zen Gasteiz 2012ko Europako Hiriburu Berde gisa hautatu zutenean.
Ingurumenarekin konpromisoa zuten enpresa talde baten adierazpen gisa hasi zena pixkanaka haziz
eta indartuz joan zen, helburuak modu eraginkorrean lortzeko enpresen arteko informazioa
partekatzeko eta harremanetarako komunitate bilakatzera iritsi arte.

Sektore industrialeko eta lotutako zerbitzuetako gaitasunen mapa (Behargintza
Basauri-Etxebarri)
+industria ekimenari esker burutu zen metalaren eta zerbitzu industrialen sektoreetako jarduera-kateen
analisiaren ostean, proiektu berri hau jarri da abian enpresa hauen egoeran are gehiago sakontzeko
helburuarekin, bai eta enpresa hauen gaitasun teknikoak, harreman komertzialak, egungo beharrak
eta egoera hobe ezagutzeko ere. Informazioa aztertu ondoren, ekintza-proposamenak aktibatuko dira.

Durangaldeko Lehiakortasun Poloa (Durangaldea)
Eskualdeko garapenean parte hartzen duten hainbat eragileren baterako ekimena da. Eskualdeko enpresen
eskura jarritako instrumentu bat izan nahi du, enpresa horien lehiakortasuna areagotzeko jarduerak
bultzatu ahal izateko balioko duena, bai banaka nahiz lankidetza-formulak erabiliz.

A
b

ia
n

d
a

u
d

e
n

p
ro

ie
k

tu
a

k

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2012-vitoria-gasteiz/


Memoria
2016 www.garapen.net

Balio industrialaren katea (Egaz Txorierri)
Proiektu honek balio du industrien ekoizpen- eta teknologia-gaitasunak eta
balio-katea aztertzeko, negozio-aukerak antzemateko eta lehiakortasuna areagotzen duten sinergiak
sortzeko. Helburua da balio-kate industrial bereko Txorierriko enpresen arteko aliantza estrategikoak
sortzea.

Enpresa-transmisioa (Garapen, Debegesa, Lea Artibai eta Oarsoaldea)
Lanbideren proiektu pilotua Garapenen zuzendaritzapean eta Debegesa, Lea Artibai eta Oarsoaldearen
parte hartzearekin. Proiektu honen xedea enpresen transmisioa da, aholkularitza- eta laguntza-
metodologia berritzaile baten garapenari esker, enpresak itxi daitezen ekiditeko, lanpostuak bermatu eta
sortzeko, enpresa-kudeaketan gaitasun praktikoak eskaintzeko eta enpresaren bideragarritasunaren
inguruko aholkularitza emateko.

Goierri Valley (Goieki)
Ekimen honek eskualdeko eraldaketa industriala lortu nahi du, enpresa kideen lankidetza erreal eta
aktiboari esker. Enpresa traktoreen eta ETEen interesak bateratuz sortu zen mundu osoko metal-
mekanikaren sektoreko partner industrial osoena, irtenbide integral, berritzaile eta lehiakorrak
bilatzen dituzten enpresei zuzendua.

Sinbiosi Industriala (Goieki, Iraurgi Berritzen, Oarsoaldea eta Tecnalia)
Hondakin industrialen mapa eta lotutako balio-kateen analisia burutuko da, sinbiosi industrialarekin
lotutako negozio-aukerak antzemateko helburuarekin. Metodologia propio bat sortuko da sinbiosi
industrialarekin lotutako eredu berriak definitu ahal izateko.

Enpresa
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Enpresen garapenari, aurrerapenari eta ikerketa teknologikoari
laguntza (Iraurgi Berritzen)
Proiektu honek berrikuntza sustatzen du enpresen alorrean eskualdeko enpresetan karrera-amaierako
proiektuak garatuz eta eskualdeko enpresen artean ezaguera zientifiko eta teknologikoak sustatzen
dituzten workshop zientifiko-teknologikoak antolatuz.

Enpresekin Estrategia Partekatuak Sustatuz (Enprestuz) (Iraurgi Berritzen)
Urola Erdiko enpresetara zabaldu nahi dira partaidetza-estrategien prozesuak, beste hainbat helbururekin
batera: enpresa-eredu berriak sortzea, berrikuntza-alorrak sustatzea, barne-harremanak hobetzea,
pertsonei protagonismoa ematea, antolaketa-eredu berri bat ezartzea, berrikuntza irekia, etab.

Mungia ON hilabete teknologikoa (Mungialdeko Behargintza)
Hilabete batean zehar burutzen diren prestakuntza-mikropilulak dira, eskualdeko ekintzaile eta
enpresei zuzenduak. Prestakuntza hauen helburua da teknologia berriek eskaintzen dituzten erabilera
eta aukeren berri ematea eta horren inguruan prestakuntza eskaintzea, negozioen kudeaketa hobetze
aldera.

Basque Titanium Alliance (Oarsoaldea)
Aeronautikaren sektorearen potentzialetara hurbiltzea, beroko ijezketa instalazio bat ezartzeko
burututako negozio-plana abiapuntu hartuta.
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Lehiberri Management School / Lehiberri Kudeaketa Eskola
(Tolosaldea Garatzen)
Bi modulu edo prestakuntza-pilulek osatutako prestakuntza integraleko programa. Eskualdeko ehun
industrialarentzat interesekoak diren gaiak edo gaurko gaiak jorratuko dira. 2016an zehar, gehien
nabarmendu diren gaiak honakoak izan dira: pertsonen kudeaketarekin lotutako gaiak, lan-taldeak
indartzeko konfiantzaren sorrera, enpresetako absentismoa eta familia-enpresekin lotutako arazo eta
kasuistika espezifikoak. Halaber, programa honek barne hartu du hizkuntzekin lotutako prestakuntza-
eskaintza, bertsio business/komertzialean.

Epartaidetza Komunitatea: lidergoa hobetzeko ikaskuntza-komunitatea
(Urola Kostako Udal Elkartea)
Erakunde honek burutu zuen "enpresetan pertsonen kudeaketa-eredu berriak sustatzen" proiektuaren
emaitza izan da lider-komunitate honen abian jartzea. Bertan, parte hartzaileek esperientziak, kezkak eta
ideiak partekatzen dituzte eta, enpresa parte-hartzaileen arteko hobekuntza-taldeen bidez, aplikazio
praktikorako konpromisoak hartzen dituzte, coach/aholkulari baten laguntzarekin.

Garapen Batera (Urola Kostako Udal Elkartea, Debegesa, Uggasa eta Beterri-
Buruntza Udalak)
Enpresako pertsona guztiak enpresaren estrategiarekin bat etortzeko helburua duen enpresei zuzendutako
programa. Programa hau hainbat unibertsitatek, enpresa-elkartek, garapen-agentziek eta aholkularitza-
enpresek garatu dute, Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzazioarekin.
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Fabrikazio eta Zerbitzu Aurreratuak

Eraiki programa (Behargintza Basauri-Etxebarri)
4.0 Industriako teknologia ahalbidetzaileen esparruan enpresentzako aukerak
antzematea eta lankidetza-proiektuak sustatzea. 2016an ezagutu da beste eskualde batzuetan
burututako antzeko esperientzien garapena eta 2017rako ekimenaren lan-plana burutu da.

Barnelkar (Beterri-Buruntza Udalak)
Lankidetza-proiektuen definizioa 4.0 Industria-Lantegi Adituak alorrean negozio-aukera berriak
aurkitzeko balio-proposamenak garatu ahal izateko. Horretarako, 4.0 Industriaren alorreko aukeran
potentziala antzeman eta ebaluatu behar da, bai enpresen gaitasun eta baliabideen ikuspuntutik nahiz
merkatuaren ikuspuntutik ere.

Bilbao As Fabrik (Bilbao Ekintza)
Bilboko zerbitzu aurreratuetako enpresen lehiakortasuna areagotze aldera, orientazio estrategikoko
lankidetza-prozesu bat jarri da habian, ekintzailetza-gaitasun eta -aukera hobeak sortzeko helburua
duena, sektore industrialaren eraldaketa digitalarekin lotutako negozio berriak sortzeko aukerei
erantzuna emateaz gain.
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Biozientziak-Osasuna

Onbideratu (Uggasa)
Sektore ortoprotesikoaren, errehabilitazio-sistemen eta laguntza teknikoen
inguruan industria berri bat sortzea, tokiko egitura dinamizatzeko, tokiko produkzioa indartzeko eta
ekonomia suspertzeko enpresa-sare berriak sortzeko helburuarekin, lankidetza indartzen duten espazio
publikoen erabilera sustatzeaz gain.
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Biozientziak-Osasuna
Elikadura

Tokiko produktu eta merkatuen garapena eta sustapena:

 Basaldea (Vitoria-Gasteizko Udala)
Nekazaritza ekologikoaren sustapena, hainbat bide erabiliz: gazteen
prestakuntza profesionala, nekazaritza-enpresen hazitegi bat, banaketa- eta
merkaturatze-kanal bat eta tokiko ekoizpen ekologikoak duen balio
gehigarriaren inguruko sentsibilizazioa.

 Mungia Azoka Herria (Mungialdeko Behargintza)
Ekimen honek azoka-panorama, tokiko kontsumoa eta nekazaritzako
elikagaien industria sustatzeko ekintzak bateratzen ditu, Mungia Azoka
Herriaren babesarekin.

 Bertatik Bertara (Uggasa)
Eskualdeko produktuak zaindu eta sustatzeko eta beren merkaturatzea
laguntzeko sortutako proiektua eta marka. 10 proiektu orokorrek eta 18
ekintza jakinek sortutako plana da.

 Berrikuntza salmenta-zirkuitu laburretan eta tokiko
merkatuetan V produktu-gama oinarri hartuta (Urduñederra)
Negozio-aukera berriak sortzeko jarri zen abian proiektu hau, tokiko
ekoizleei eta ekoizle ekologikoei zirkuitu laburreko merkatura ateratzeko
aukera emateko, produktuen eta merkaturatze-prozesuaren berrikuntza
oinarri hartuta.
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Nekazaritzako elikagaien industriako ETEen lehiakortasunaren
hobekuntza:

 GuztiONA Nekazaritzako Elikagaiek Klusterra (Donostiako
Sustapena)
Sektoreko 130 eragiletik gora elkartu dira tokiko produktuak sustatzeko,
sektoreen arteko sinergiak eratzeko (turismoa, merkataritza,
gastronomia…), proiektuak bultzatzeko eta enpresen lehiakortasuna
areagotzeko.

 Jantur (Iraurgi Berritzen)
Tokiko ekoizleak, zerbitzu turistikoen lehen mailako hornitzaileak
(jatetxeak, agroturismoak) eta azken kontsumitzailea barne dituen
plataforma teknologikoa. Tokiko produktu eta esperientzia turistikoak
bateratu, gorde, prozesatu, banatu eta iragartzeko balio du.

 Healthy Food (Lea Artibai Garapen Agentzia)
Lea-Artibai Health Unit proiektuaren esparruan, jarduera-ildoetako bat
elikadura osasuntsuarekin lotuta dago eta barne ditu healthy food eta
turismo osasuntsuaren inguruko hainbat ekimen.A
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 Smart Pack (Oarsoaldea)
Elikaduraren sektorerako bilgarri adimendun bat garatzea eta, ondoren,
nekazaritzako elikagaien sektoreko enpresa-talde batentzat bilgarri
adimendun baten prototipo funtzionala garatzea, funtzionalitateak,
bezeroekin alderaketa eta merkatu-probak barne hartuta.

 Gure Market (Oarsoaldea, Beterri-Buruntza Udalak,
Debegesa, Tolosaldea Garatzen eta Urola Kostako Udal
Elkartea)
Nekazaritako elikagaien balio-kateko enpresentzat balio-proiektuak
sortzeko helburua duten zerbitzu-multzo bat egituratzen duen lankidetza-
proiektua, zerbitzuen, kudeaketa-ereduaren eta finantziazioaren
definizioa barne hartuta.
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Aisialdia-Entretenimendua-Kultura

Buruntzaldea enpresa-sarea (Beterri-Buruntza Udalak)
Gizarte-berrikuntzaren paradigmarekin lotutako planteamendu erkide baten
emaitza den sare informala. Euskararen, argitaletxeen, software diseinuaren
eta animazioaren alorrekin lotutako 14 enpresak parte hartzen dute sare
honetan.

Material ConneXion Bilbao (Bilbao Ekintza)
Gure inguruko sormena eta potentzial zientifiko eta teknologikoa antzemateko
eta ezagutzera emateko xedea zuen kanal gisa jaio zen, guzti hori merkatura
irits dadin ahalbidetzeko. Bilboko erdigunean kokatua, Ensanche Eraikinean,
Estatu osoan zehar ematen ditu zerbitzuak. Gaur egun, 500 materialetik
gorako lagina dauka. New Yorkeko eta Italiako adituekin lotura estuak dituen
nazioarteko sare baten kide da.

Enkarterri Fashion Box (Enkarterri)
Bizkaiko hogeita hamar arropa-marka elkartu egin dira moda ulertzeko modu
solidarioago eta jasangarriago bat sustatzeko, diseinuaren-prozesua
errebalorizatzearekin batera.

The games factory Donostia (Donostiako Sustapena)
Hirian bideojokoen industria bultzatzeko plataforma. Ekimen hau Donostiako
ikus-entzunezko industria eta industria digitala indartzeko estrategiaren barne
dago.
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Donostia moda klusterra (Fomento de San Sebastián)
Donostiako Sustapenaren babesa duen klusterra, sektore honen balio-kate
osoa barne hartzeko helburua duena. Honekin lortu nahi dena da
partaidetza-lana izan dadin eta zerikusia duten eragileek jarraitu beharreko
ildoen inguruko hausnarketa bateratua egin dezaten.

LanLab Getxo (Getxolan)
Udalerriko enpresek eta herritarrek 3D inprimaketaren teknologiak eskaintzen
dituen aukerak ezagutzea eta beren irtenbide propioak garatzea ahalbidetzen
duen espazioa. LanLab Getxo izeneko proiektu pilotu hau Udalak antolatu
du, “Lantegi Batuak”, “Gaiker-Ik4” eta Getxoko “pr4 Tecnología Social”
enpresarekin batera.

Barakaldo creativity (Inguralde)
Merkataritza-dinamizazioa indartzeko proiektua, sormena eta alderdi artisaua
hiriko elementu erakargarri eta bereizle gisa erabiliz. Sormenaren eta
kulturaren alorreko industrien sektoreko enpresa eta pertsona artisau-
sortzaileak oinarri hartuta, Barakaldoko merkataritza suspertzeko erronka
garrantzitsuari ekin genion, horretarako hainbat ekintza burutuz: sormenaren
eta kulturaren alorreko industrien behatoki gisa aritzea, Barakaldon sektore
hori identifikatzea, sektorea ezagutzera emateko produktuak garatzea,
udalerrian burututako ekitaldi-azoken bidez sustapena ahalbidetzea eta sarea
sortzeko topaguneak antolatzea.
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Habian!: sormenaren eta lanbide artisauen inkubagailua
(Oarsoaldea)
Taldeko lana eta gizarte-planteamendua filosofia gisa duten enpresen artean
sormenezko jarduerak integratzeko helburua duen lankidetza-ekintzailetza
proiektua. Habian! ekimenak bi proiektu ditu barne: Habian! Teknologia
Kreaktiboa eta Habian! Fabrika Kreaktiboa.

Urola Kosta sormenezko eskualdea (Urola Kostako Udal
Elkartea)
Eskualdeko kulturaren eta sormenaren alorreko enpresen sendotzea bilatzen
duen proiektua. Horretarako, eskualdeko sektore honetako enpresen balio-
katearen analisia eta enpresa horien egoeraren analisia hartu ziren
abiapuntu, jarduera-plan bat definitu ahal izateko.
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Lurraldeko baliabide kulturalen, naturalen eta ondarearen
balioa azpimarratzea eta produktu turistiko bilakatzea:

 Turismo jasangarria - Biosphere ziurtagiria (Vitoria-
Gasteizko Udala)
2016az geroztik, Gasteizek Biosphere Responsible Tourism ziurtagiria
dauka, Helmuga Turistiko Jasangarri izendatzen duena. Biosphere
ziurtagiriak ezagutzera eman du Gasteiz nazioarteko merkatu
turistikoan, 2012an Europako Hiriburu Berde gisa jasotako
posizionamendua indartuz, eta geroz eta kontzientziatuago dauden
bisitarien aurrean elementu bereizlea ere bada

 Ezkututako Altxorrak (Bermeoko Udala eta Gernikako
Lanbide Ekimenak Zentroa)

Lurraldeko baliabide kulturalen, naturalen eta ondarearen balioa
azpimarratzea eta produktu turistiko bilakatzea. Horretarako,
baliabide bakoitzaren inbentario bat burutzen ari dira, turismo
aktiboa Urdaibaiko erreserbaren balioarekin uztartuz.
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http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u6cffe177_155be691705__7f31
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_1550d0e4_148c51d23a0__7fc4
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 Euskal kostaldeko geoparkea (Debegesa)
Kantauri itsasoaren eta euskal mendien artean kokatutako lurralde
txikia, MUTRIKU, DEBA eta ZUMAIAko udalerriek osatua. Geoparkean,
kostaldetik barnealderantz doazen larre eta basoen berde-tonu
desberdinen harmonia nabarmentzen da. Geoparkeko labarrek
hartzen dituzten 13 kilometroek Flysch izena hartzen duten harkaitz-
geruzek osatutako egitura ikusgarri bat sortzen dute eta, entziklopedia
bat bailiran, Lurreko 60 milioi urtetik gorako historia agertzen digute.

 Ignaziotar Lurraldea (Iraurgi Berritzen)
Ondare historiko-artistiko, kultural eta erlijiosoaren balioa
azpimarratzeko proiektua, kultura eta erlijioaren inguruko turismo-
segmentuari zuzendua. Urola Erdiko, Urola Garaiko eta
Debagoieneko eskualde gipuzkoarrak ezagutu eta deskubritzeko
proposamena da, San Ignazio Loiolako pertsonaia unibertsalaren eta
bere garaiaren eskutik, XVI. mendea alegia.

 Urola Gustagarri (Iraurgi Berritzen)
Proiektu honen xede nagusia da tokiko ekoizleen eta zerbitzu
turistikoen hornitzaileen arteko loturak estutzea, harreman hurbilago
bat izan dezaten. Horretarako, tokiko produktuen eta bertako
hornitzaileen eskaintza turistikoaren balioa azpimarratzen da.
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 Hericoast proiektua (Lea Artibai Garapen Agentzia)
Interreg EUROPE programaren esparru barruan garatutako proiektua,
kostaldeko eta ibaiertzetako eskualdeen ondare kulturalaren
kudeaketa-politikak hobetzeko helburu orokorra duena, hartara
ustiaketa- eta babes-jardueren arteko oreka lortuz.

 Albaola, Itxas Kultur Faktoria (Oarsoaldea)
Albaola Itsas Kultur Faktoria, Pasaian kokatua, itsas-teknologia
artisaua berreskuratu eta bere balioa azpimarratzen duen espazio
berritzailea da. Itsasontzigintzak, nazioarteko ontzigintza-eskolak,
nabigazio-eskolak, itsasontzi-modelismoaren lantegiak, marinel
gazteen txokoak, itsasoko antzerkiaren arte eszenikoetako
programazioak eta Auzolan boluntarioen taldeak osatzen dute
Euskadiko itsas-iragana ezagutzera emateko helburua duen
sormenezko unibertso hau.

A
b

ia
n

d
a

u
d

e
n

p
ro

ie
k

tu
a

k
Aisialdia-Entretenimendua-Kultura
Turismoaren sustapena



Memoria
2016 www.garapen.net

Hiri Plangintza eta Birsorkuntza
Merkataritzaren sustapena

Merkataritza-jardueren dinamizazioa:

 GetxoAktibaTU! (Getxolan)
Herritarren, profesionalen, saltokien eta ostalaritza-
establezimenduen eta kultura- eta kirol-elkarteen arteko lankidetzan
oinarritzen den merkataritza-ardatzen dinamizazio-programa. Eragile
guzti hauek jarduerak antolatzen dituzte merkataritza-ardatzetan eta
merkataritza- eta ostalaritza-establezimenduetan.

 Urola Erdiko merkataritza Mahaia (Iraurgi berritzen)
Eskualdeko saltoki txikien biziraupena bermatzeko helburua duen
mahai baten sorrera. Mahai horretan parte hartzen duten Azkoitia,
Azpeitia eta Zestoako merkataritza-elkarteek.

 Portu kalea, itxura berria, bizitzaz betea (Inguralde)
Portu kaleko merkataritza-ardatzaren dinamizazioa lortu nahi duen
proiektua. Helburu horrekin, hutsik dauden lokalak artisau-
sormenezko produktuen erakustoki gisa berreskuratzen dituzte.
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 Leioa Bidean (Leioako Behargintza)
Tokiko saltokietan burututako erosketak etxera eramateko udal
zerbitzua.

 Dendaberri (Uribe Kostako Behargintza)
Salerosle-elkarteak sortu eta sendotzeko programa, udalerrietan eta
sektoreak bizi duen atomizazio-prozesuaren aurrean jarduerak
garatzeko helburua duena.
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Saltokien lehiakortasuna hobetzea:

 Arteshop (Bilbao Ekintza)
Saltoki bat, artelan bat. EHUko Arte Ederren Fakultatearekin eta
Bilbao Arte Fundazioarekin lankidetzan. Ikasleek beren lanak
Bilboko saltokietan erakusteko aukera dute.

 Merkatari (Debagoieneko Mankomunitatea)
Saltokietan IKTak ezartzeko sustapena, garapena eta laguntza.

 Lankidetza-proiektuak beste erakunde batzuekin
(Meatzaldeko Behargintza)
EVEarekin lankidetzan: eskualdeko saltokien energia-kontsumoa
murrizten saiatzeko proiektua. Osakidetzarekin lankidetzan: 4
lantegi urtean saltokiei hainbat gaietako prestakuntza emateko,
hala nola, oinarrizko bihotz-biriketako bizkortzea, saltokietako
segurtasuna, nutrizioa eta genero-indarkeria.

 Tgem (Laudio Udala Garapen Agentzia)
Laudioko merkataritza- eta ostalaritza-sektorerako kudeaketa-
tutoretza zerbitzua.A

b
ia

n
d

a
u

d
e
n

p
ro

ie
k

tu
a

k
Hiri Plangintza eta Birsorkuntza
Merkataritzaren sustapena



Memoria
2016 www.garapen.net

Tokiko garapenerako ondarearen
eta azpiegituren kudeaketa

Amurrio EKOiztu (Amurrio Bidean)
Amurrioko zonalde industrialen kudeaketarako eredu bat ezartzea, alor
publiko eta pribatuaren lankidetzarekin, udalerriko komunitate industriala
egituratzeko eta arautzeko xedearekin.

Bilbao Auzo Factory (Bilbao-Ekintza)
Sormena eta herritarren, elkarteen, eragileen, ekintzaileen eta enpresen arteko
bizikidetza sustatzen dituzten hiri-espazio erakargarri berriak sortzea. Espazio
berri hauek erabiltzen ez diren espazio zaharren birsorkuntzarekin lortzen dira
eta Bilboko hiriarentzat estrategikoak diren sektoreen inguruan antolatzen
dituzte jarduerak.

Banderak (Egaz Txorierri)
"Bandera urdin" turistikoaren antzeko ziurtagiri batekin, modu ofizialean,
Txorierriko enpresa-zonaldeetako zerbitzuen eta azpiegituren kalitate-maila
bermatzen duen programa.

Pasaiako badia berroneratzeko prozesua (Oarsoaldea)
Epe laburrerako eta ertainerako programa integrala, zonaldean esku-hartzeak
burutzeko.
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13.681 langabetu orientatu dira

lan-merkaturatzea ahalbidetzeko

3.030 lanpostu kudeatu dira

1.323 enpresa berri sortu dira

1.841 enplegu sortu dira

23 Milioi €-ko inbertsioa

3.599 enpresa artatu dira

2.952 saltoki artatu dira

2016an lortutako helburu
nagusiak
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Zerbitzu nagusien jarduerari
buruzko datuak / Enplegua

2016ko jarduera datuak:

55.179 arduratutako kontsultak

13.681 ibilbidean zehar elkarrizketatutako
pertsonak

3.332 kudeatutako lan-eskaintzak

1.331 egindako prestakuntza-ekintzak

937 Tokiko Enplegu Planetako 1.
motako (“Enpleguaren sustapena”)
jardueretan kontratatutako
pertsonak.

594 Tokiko Enplegu Planetako 3.
motako (“Kontrataziorako
laguntzak”) jardueretan
kontratatutako pertsonak

Eskaintzen ditugun zerbitzuak:

 Lan-bilaketa prozesuan zehar laguntza:
informazioa, orientazio eta aholkularitza,
bitartekaritza, lanerako prestakuntza.

 Bakarka eta taldeka lan eta pertsona
gaitasunak eskuratzea.

 Enpresen aldetik konpromisoa: praktikak,
prestakuntza lanpostuan, enpresetan
proiektuak garatzea.
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Zerbitzu nagusien jarduerari
buruzko datuak / Ekintzailetza

Eskaintzen ditugun zerbitzuak:

 Enpresak martxan jartzen laguntzen dugu:
laguntza teknikoa, prestakuntza eskaintza
zehatza.

 Azpiegiturak (Inkubagailuak/ “haztegiak” /
enpresa faktoriak): coworking espazioak eta
berrikuntza inguruneak.

 Hazkunde eta sendotzea: laguntza teknikoa,
prestakuntza eskaintza, finantziazio planak.

 Elkarlaneko ekintzailetza/Ekintzailetza soziala.

2016ko jarduera datuak:

6.014 sentsibilizazio ekintzetan parte
hartutako pertsonak

1.323 sortutako enpresak

1.555 sustatzaileak.

77% sortu eta 3 urteren buruan bizirik
dirauten enpresak

Sortu berri den enpresaren profila:

Enpresaburu
indibiduala

23.239€ batezbesteko inbertsioa.

Langile 1.

Eragilearen profila:

35-45 urte

Goi-mailako ikasketak

Langabezian
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2016ko jarduera datuak:

3.599 artatuako enpresak.

2.255 lehiakortasuna hobetzearekin
lotutako ekintzetan parte hartu
duten enpresak.

1.270 kudeaketaren hobekuntzan parte
hartu duten enpresak.

725 merrikuntza teknologikoan parte
hartu duten enpresak.

260 nazioarteko ekintzetan parte hartu
duten enpresak.

Eskaintzen ditugun zerbitzuak:

 Enpresa gaitasunen diagnostikoa: Balio-katea
ikuspuntua.

 Enpresaren lehiakortasuna hobetzeko laguntza
prozesuan zehar.

 Enpresen arteko lankidetza sustatu: sektore
bereko enpresen artean, enpresa traktore-
hornitzailea…

Zerbitzu nagusien jarduerari
buruzko datuak / Enpresa
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Zerbitzu nagusien jarduerari
buruzko datuak / Biozientziak-Osasuna: 
Agroelikadura, Energia

2016ko jarduera datuak:

1.055 proiektuetan parte hartu duten enpresak:

282 - nekazaritzako elikagaien sektorea.

203 - energia sektorea.

570 - beste sektoreak.

1.334 enpresak: konpetentzia-analisia.

2.120 enpresak: balio-katearen analisia.
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Zerbitzu nagusien jarduerari
buruzko datuak / Aisialdia-Entretenimendua-Kultura

2016ko jarduera datuak:

184 proiektuetan parte hartu duten enpresak.
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Zerbitzu nagusien jarduerari
buruzko datuak / Aisialdia-
Entretenimendua-Kultura: Turismoa

Eskaintzen ditugun zerbitzuak:

 Enpresa lehiakortasunaren hobekuntza:
Turismo enpresen lehiakortasunaren hobetzera
bideraturiko aholkularitza eta zerbitzuak.

 Turismo sustapena eta dinamizazioa:
Turismoaren hedapea eta produktuen
merkaturatzea. Partaidetza azoketan, turismo
produktuen sorkuntza, turismo helmugen
sustapena, ekitaldien antolaketa eta abar.

 Sektoreko eragileen arteko elkarlana eragiten
dugu.

2016ko jarduera datuak:

978.139 turismo bulegoetan artatu diren
pertsonak.

13 agentzik kudeatutako turismo
bulegoak.

24 agentzik kudeatutako informazio
puntuak.

485 lehia hobetzearekin lotutako
ekintzetan parte hartutako turismo
enpresak.
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Zerbitzu nagusien jarduerari
buruzko datuak / Hiri Plangintza eta 
Birsorkuntza: Merkataritza

Eskaintzen ditugun zerbitzuak:

 Enpresa sustapena: Merkataritzaren
lehiakortasuna hobetzera bideraturiko
zerbitzuak. Informazioa, prestakuntza,
aholkularitza, plan estrategikoak burutzeko
laguntza, laguntza ekonomikoak, eta abar.

 Merkataritza dinamizazioa: Merkataritzaren
dinamizazioa bultzatzera bideraturiko
ekintzak, esaterako, aukeren merkatua,
erakusleihoen lehiaketa, merkataritzaren gala,
merkataritzako irudia, espo beherapenak,
Gabonetako kanpainak.

2016ko jarduera datuak:

2.952 artatutako komertzioak.

1.405 lehia hobetzearekin lotutako
ekintzetan parte hartutako
komertzioak.

529 merkataritzaren dinamizaziorako
ekintzak.

4.845 merkataritzaren dinamizaziorako
ekintza hauetan parte hartu duten
komertzioak.


